
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

รายงานการกำกับติดตาม 
การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนกุดเรอืคำพิทยาคาร 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 



รายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
……………………………………………………………………………… 

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)   
แผนงาน บูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในการปลูกฝังระเบียบ
วินัย  คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษยและของชาติ(ตัวชี้วัดที่ 2)    
ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร  
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนใน
สังคมท่ีอยู่ ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบใน
สังคมทุกรูปแบบ คิด วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุทำให้เกิดการ
ทุจริตทุกรูปแบบ มีการ คอร์รัปชั่น หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยการใช้อ านาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการ
หาประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ ทับซ้อน   

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้จัดทำโครงการ 
โรงเรียนสุจริตขึ้นเพ่ือ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และนักเรียน เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มี
วินัย  ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ภายใต้เกณฑ์มาตรฐาน การบริหารงานโรงเรียน 
ประกอบด้วย ๑)  มาตรฐานการบริหารงานวิชาการ ๒) มาตรฐานการบริหารงานงบประมาณ ๓) มาตรฐาน การ
บริหารงานบุคลากร ๔)  มาตรฐานการบริหารงานทั่วไป ๕) มาตรฐานผลลัพธ์และภาพแห่งความสำเร็จ โดย
ผู้บริหารและครูเป็นแบบอย่าง ในการ ปฏิบัติ และขยายผลการด าเนินงานเข้าสู่ชุมชน รวมทั้งให้ชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานกับโรงเรียน  

2. วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อโรงเรียนพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอด

อบายมุข ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต  
๒. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน มีทักษะ

กระบวนการ คิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต  



๓. พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพ ความ
พอเพียง  สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต การ
ปลูกฝัง จิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
๓. เป้าหมายโครงการ  

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 1. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้เรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึก มีทักษะ 
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต  ร้อยละ 90  

2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต ร้อยละ100  

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
๑. โรงเรียนพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความ สุจริต รับผิดชอบ 

ปลอด อบายมุข ตามแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต  
๒. โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง ปลูกจิตสำนึกให้

นักเรียน มี ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการ ทุจริต  

๓. โรงเรียนพัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มี
คุณภาพ  ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

4. นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต การปลูกฝัง
จิตส านึก และสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  

 

 

 

 

 

 



4.กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม  ระยะเวลาด 
าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม“บริษัทสร้างการดี” 

๑( ขั้นเตรียม Plan 
  

-ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขอ
อนุมัติโครงการ และก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบ  
-จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน 

พฤษภาคม 
2565  

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด าเนินงานต าม ค 
า สั่งโ รง เ รี ย น สุจริตปี
การศึกษา  2565 

๒( ขั้นปฏิบัติDO 
  

-แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท  
-ด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

ตลอดปี
การศึกษา   
2565 

คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
สุจริตปีการศึกษา  2565 

๓( ขั้นติดตามผล Check 
  

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม  
- สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม  
- ประชุมสรุปผลการประเมินกิจกรรม  
- จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

สิงหาคม 2565
และ  
มีนาคม2565 

คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
สุจริตปีการศึกษา  2565 

 

 

 

 

 



กิจกรรม  ระยะเวลาด าเนิน
การ  

ผู้รับผิดชอบ 

๔( ขั้นสรุปรายงานผล Action  
-น าข้อมูลจากการทำกิจกรรมมาประชุมปรึกษาเพ่ือปรับปรุง 
และพัฒนาในครั้งถัดไป 

สิงหาคม 2565
และ  
มีนาคม2566 

คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
สุจริตปี
การศึกษา  2565 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย  

๑( ขั้นเตรียม Plan 
  

-ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ 
และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ  
-จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน 

พฤษภาคม 
2565  

คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
สุจริตปี
การศึกษา  2565 

๒( ขั้นปฏิบัติDO 
  

คัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการป.ป.ช. สพฐ.น้อย  
-พัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ  
-จัดอบรมชี้แจงหน้าที่ของป.ป.ช. สพฐ.น้อย  
-ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 

ตลอดปี
การศึกษา   
2565 

คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
สุจริตปี
การศึกษา  2565 

๓( ขั้นติดตามผล .Check 
  

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม  
- สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม  
- ประชุมสรุปผลการประเมินกิจกรรม  
- จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

สิงหาคม 2565
และ  
มีนาคม2566 

คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
สุจริตปี
การศึกษา  2565 



๔( ขั้นสรุปรายงานผล Action  สิงหาคม 2565
และ  
มีนาคม256 

 

-น าข้อมูลจากการท ากิจกรรมมาประชุมปรึกษาเพ่ือปรับปรุง 
และพัฒนาในครั้งถัดไป 

มีนาคม 2565  คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
สุจริตปี
การศึกษา  2565 

กิจกรรมที่ 3 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

๑( ขั้นเตรียม Plan 
  

-ประชุมจัดท าหลักสูตรบรรจุลงหลักสูตรโรงเรียน  
-ประชุมชี้แจงครูผู้สอนทุกคน 

พฤษภาคม 
2565  

คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
สุจริตปี
การศึกษา  2565 

 

กิจกรรม  ระยะเวลาด าเนิน
การ  

ผู้รับผิดชอบ 

๒( ขั้นปฏิบัติDO 
  

-ด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่ 
พลเมืองบูรณาการป้องกันการทุจริตทุกระดับชั้น 

ตลอดปี
การศึกษา  
2565 

คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
สุจริตปี
การศึกษา  2565 

 
 
 
  



๓( ขั้นติดตามผล Check 
  

-การนิเทศติดตาม  
-ประเมินการใช้หลักสูตร 

ตลอดปี
การศึกษา   
2565 

คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
สุจริตปี
การศึกษา  2565 

๔ .ขั้นสรุปรายงานผล Action 
  

- น าข้อมูลจากการท ากิจกรรมมาประชุมปรึกษาเพ่ือปรับปรุง 
และพัฒนาในครั้งถัดไป 

เมษายน 2566  คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
สุจริตปี
การศึกษา  2565 

กิจกรรมที่ 4 การสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen( 

๑( ขั้นเตรียม Plan 
  

ประชุมแต่งตั้งคณะท างาน-  
-ประชุมชี้แจงครูผู้รับผิดชอบทุกคน 

พฤษภาคม 
2565  

คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
สุจริตปี
การศึกษา  2565 

๒( ขั้นปฏิบัติDO 
  

-ศึกษาการด าเนินงานและจัดกิจกรรมตามคู่มือการด าเนินการ 
สร้างสำนึกพลเมือง  
-การจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 

ตลอดปี
การศึกษา   
2565 

คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
สุจริตปี
การศึกษา  2565 

 
 
  



๓( ขั้นติดตามผล Check 
  

-การนิเทศติดตาม  
-ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

สิงหาคม 2565
และ  
มีนาคม2566 

คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
สุจริตปี
การศึกษา  2565 

๔( ขั้นสรุปรายงานผล Action  สิงหาคม 2565
และ 

 

 

กิจกรรม  ระยะเวลาด 
าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ 

 
มีนาคม
2566 

 

-น าข้อมูลจากการท ากิจกรรมมาประชุมปรึกษาเพ่ือปรับปรุง และ
พัฒนาในครั้งถัดไป 

มีนาคม 
2565  

คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
สุจริตปี
การศึกษา  2564 

กิจกรรมที่ 5 การถอดบทเรียน (Best Practice) 

๑( ขั้นเตรียม Plan 
  

-จัดประชุมครูเพื่อพูดคุยถึงสภาพปัญหาของโรงเรียนเพื่อหาวิธี ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับครู บุคลากรและ นักเรียนให้เกิดคุณลักษณะ 
๕ ประการ คือ ทักษะกระบวนการ คิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และจิตสาธารณะ  ตามโครงการโรงเรียนสุจริต(บูรณาการร่วมกับ
โรงเรียน คุณธรรม) 

ตุลาคม 
2564 –  
กันยายน 
2565 

คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
สุจริตปี
การศึกษา  2565 

  



๒( ขั้นปฏิบัติDO  ตุลาคม 
2564 –  
กันยายน 
2565 

 

-ดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆเพ่ือส่งเริมปลูกฝังให้เกิด คุณลักษณะ ๕ 
ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และจิตสาธารณะ ตาม โครงการโรงเรียนสุจริต(บูรณาการ
ร่วมกับโรงเรียนคุณธรรม) 

ตุลาคม 
2564 –  
กันยายน 
2565 

คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
สุจริตปี
การศึกษา  2565 

๓ .ขั้นติดตามผล Check  ตุลาคม 
2564 –  
กันยายน 
2565 

 

การถอดบทเรียน (Best Practice) คัดเลือกผลงานรายงาน ผู้บริหาร
และรายงานเขตพ้ืนที่ต่อไป 

ตุลาคม 
2564 –  
กันยายน 
2565 

คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
สุจริตปี
การศึกษา  2565 

๔( ขั้นสรุปรายงานผล Action  ตุลาคม 
2564 –  
กันยายน 
2565 

 

น าข้อมูลจากการท ากิจกรรมมาประชุมปรึกษาเพ่ือปรับปรุง - และ
พัฒนาในครั้งถัดไป 

ตุลาคม 
2563 –  
กันยายน 
2564 

คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
สุจริตปี
การศึกษา  2565 

 
 
  



กิจกรรมที่ ๖ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์( ITA( 

๑( ขั้นเตรียม Plan 
  

-ประชุมชี้แจ้งคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน(IIA) -ประชุมชี้
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) 

ตุลาคม 
2564 –  
กันยายน 
2565 

คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม 

 

กิจกรรม  ระยะเวลาด 
าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ 

  
ค าสั่งโรงเรียน  
(ITA)ปีงบประมา 
ณ 2565 

๒ .ขั้นปฏิบัติ DO 
  

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตามตัวชี้วัดของ (OIT)ของ 
โรงเรียน  
-ด าเนินการประเมิน ITA ตามปฏิทินสพฐ. 

ตุลาคม 2564 
–  
กันยายน 
2565 

คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
(ITA)ปีงบประมา 
ณ 2565 

๓( ขั้นติดตามผล Check 
  

-จัดท ารายงานสรุปผลการประเมิน  กันยายน 
2565  

คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
(ITA)ปีงบประมา 
ณ 2565 

 
 
 
  



๔( ขั้นสรุปรายงานผล Action 
  

น าข้อมูลจากการท ากิจกรรมมาประชุมปรึกษาเพ่ือปรับปรุง - และ
พัฒนาในครั้งถัดไป 

ตุลาคม 2565  คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
(ITA)ปีงบประมา 
ณ 2565 

กิจกรรมที่ 7 สื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑( ขั้นเตรียม Plan 
  

-ศึกษาสภาพปัญหาท าความเข้าใจและคิดหัวข้อผลิตสื่อ 
สร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นและบูรณาการร่วมกับวิชาหน้าที่ 
พลเมืองต่อต้านการทุจริต 

พฤษภาคม 
2565  

คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
สุจริตปี
การศึกษา  2565 

๒( ขั้นปฏิบัติDO 
  

-เขียนบทถ่ายท าด าเนินการผลิตสื่อต้านทุจริตเผยแพร่ภายใน 
โรงเรียนและชุมชนหรือใช้สื่อที่บูรณาการร่วมกับวิชาหน้าที่ พลเมือง
ต่อต้านการทุจริตโดยใช้แบบถอดบทเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา  
2565 

คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
สุจริตปี
การศึกษา  2565 

๓( ขั้นติดตามผล Check 
  

-ประเมินผลการใช้สื่อต้านทุจริตภายในโรงเรียน  
-รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

ตลอดปี
การศึกษา   
2565 

คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
สุจริตปี
การศึกษา  2565 

 

 



กิจกรรม  ระยะเวลาด าเนิน
การ  

ผู้รับผิดชอบ 

   

๔( ขั้นสรุปรายงานผล Action 
  

น าข้อมูลจากการท ากิจกรรมมาประชุมปรึกษาเพ่ือปรับปรุง - 
และพัฒนาในครั้งถัดไป 

เมษายน 2566  คณะกรรมการ  
ด าเนินงานตาม  
ค าสั่งโรงเรียน  
สุจริตปี
การศึกษา  2565 

 
๕. งบประมาณที่ใช้  

โครงการนี้ใช้งบประมาณ 15,400 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้  

กิจกรรม  งบประมาณ 

กิจกรรมที่ ๑ “บริษัทสร้างการดี”  3,500 

กิจกรรมที่ 2 ป.ป.ช. สพฐ.น้อย  1,500 

กิจกรรมที่ 3 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  1,000 

กิจกรรมที่ 4 การสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen)  5,400 

กิจกรรมที่ 5 การถอดบทเรียน (Best Practice)  1,000 

กิจกรรมที่ ๖ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สถานศึกษา
ออนไลน์ (ITA)  

 1,000 

กิจกรรมที่ 7 สื่อ ภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  2,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น  15,400 

 

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้  
๖. สถานที่ด าเนินการ โรงเรยีนกุดเรือคำพิทยาคาร 



๗. การวัดและประเมินผลโครงการ  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือวัด
และประเมินผล 

เชิงปริมาณ  
1. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการ  

ศึกษา นักเรียนได้เรียนรู้ที่เทา่ทนัต่อ การเปลี่ยนแปลง มีจติส านึก มี
ทักษะ กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง จิต
สาธารณะ ยึด มั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกัน การทุจริต ร้อย
ละ 90  

 

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
หลักฐาน 2.สัมภาษณ์เจา้หน้าที่
ที่เก่ียวข้อง 3. สังเกต  
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รายละเอียดจาก  
-การรายงานผล  
-การประเมิน  
-นิเทศติดตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

2.ครู ผู้บริการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนกุดเรือคำ
พิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 
100  
เชิงคุณภาพ  

๑. โรงเรียนพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ มีระบบและวถิี
พอเพียง มี ความ สุจริต รับผิดชอบ ปลอด อบายมุข ตามแนวทาง
การ ด าเนินงานโรงเรียนสุจริต  
๒. โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการ เรียนรู้ที่เท่าทนัต่อการ
เปลี่ยนแปลง  รวมทั้ง ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน มี ทักษะ
กระบวนการคิด มีวนิัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ 
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและ ป้องกันการทุจริต  
๓. โรงเรียนพัฒนาครู ผู้บริหา ร  บุคลากรทางการศึกษาแบบบรูณา 
การ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มี คุณภ าพ ค ว ามพอเพี ยง สุ จ 
ริ ต  รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐาน ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ เ ท่ า ทั 
น ต่ อ ก า ร เปลี่ยนแปลง  
4. นักเรียนมีความกล้าหาญทาง จริยธรรม มสี่วนร่วมในระดม
ปัญญา  การป้องกันการทุจริต การปลูกฝัง จิตส านึกและสร้าง
เครือข่ายในชุมชน ในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุก รูปแบบ 

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
หลักฐาน  
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้อง  
3. สังเกต  
4. วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
รายละเอียดจาก -การ
รายงานผล  
-การประเมิน  
-นิเทศติดตาม  
-แบบสอบถาม 

1.แบบสังเกต  
2.แบบรายงาน  
3.แบบ
ประเมินผล  
4.แบบนิเทศ
ติดตาม  
5.แบบสอบถาม 

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑. โรงเรียนพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอด
อบายมุข ตาม แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต  



๒. มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน มีทักษะ 
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต  

๓. มีการพัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มี
คุณภาพ ความ พอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

4. มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต 
การ ปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565  
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร  

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล     
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  

โดยตามโครงการมีกิจกรรมที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 อยู่
ระหว่างการ ดำเนินการเช่น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA) 
และท่ีได้ ดำเนินการไปแล้วดังนี้ 

ชื่อโครงการ/  
กิจกรรม 

งบ  
ประมาณ 

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  ผลการดำเนินงาน 

 
1.กิจกรรม
การ 
ขับเคลื่อน  
หลักสูตรต้าน  
ทุจริตศึกษา 

-  ด้านปริมาณ 

1.ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการ ศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
เข้าร่วมกิจกรรมตาม โครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   
2.นักเรียนโรงเรียนกุดเรือคำ
พิทยาคาร มีผลการประเมิน
คุณลักษณะ อันพึง ประสงค์
ของสถานศึกษา ด้านความ 
ซื่อสัตย์สุจริต ผ่าน เกณฑ์การ 
ประเมินร้อยละ 100   
และผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ 3  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  

ด้านคุณภาพ 

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการ ศึกษา และนักเรียน
ทุกคนภายใน โรงเรียนได้รับ
การส่งเสริมทัศนคต ิ ค่านิยม  

ด้านปริมาณ 

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
ทางการ ศึกษานักเรียน
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยา
คารเข้าร่วม กิจกรรมตาม
โครงการร้อยละ 90   
2.นักเรียนโรงเรียนกุดเรือ
คำพิทยาคาร มี ผ ล ก า ร 
ป ร ะ เ มิ น คุณลักษณะ
อัน พึงประสงค์ของ 
สถานศึกษา ด้าน ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ร้อยละ 100 
และ ผลการ ประเมินอยู่
ในระดับ 3 ร้อยละ 80  

ด้านคุณภาพ  
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
ทางการศึกษา และ
นักเรียนทุก คนภายใน
โรงเรียนได้รับการ 
ส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม 
ความ  

ครู และ นักเรียน ได้
มีความรู้ความ 
เข้าใจในการเรียน ห 
ลั ก สู ต ร ต้ า น 
ทุจ ริตศึกษ าเกิด คุ 
ณ ลั ก ษ ณ ะ ๕ ป 
ร ะ ก า ร ข อ ง 
กิจกรรมโรงเรียน 
สุจริตและสามารถ 
น าไปขย ายผลสู่ 
เพ่ือนๆในโรงเรียน 
แ ล ะ สั ง ค ม 
ภายนอกได้ 



  ความซื่อสัตย์สุจริต  
2. โรงเรียนนำยุทธศาสตร์ชาติ
ว่า  ด้วยการป้องกันและ
ปราบปราม การ ทุจริต ดัชนี
วัดคุณธรรมและ ความ 
โปร่งใส ของส านักงาน 
ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในการ 
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
และ ธรรมาภิบาล แก่
บุคลากรในการ จัด การศึกษา
ให้ด าเนินไปอย่าง ถูกต้อง มี
คุณธรรม ปราศจากการ 
ทุจริต 

ซื่อสัตย์สุจริต  
2. โรงเรียนนำยุทธศาสตร์
ชาติว่า ด้วยการป้องกัน
และปราบปราม การทุจริต 
ดัชนีวัดคุณธรรม
และ  ความโปร่งใส ของส 
านักงาน  ป.ป.ช. ไป
ประยุกต์ใช้ในด้านการ 
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและ ธรรมาภิ
บาล แก่บุคลากรใน
การ  จัดการศึกษาให้ด 
าเนินไปอย่าง  ถูกต้องมี
คุณธรรม ปราศจาก การ
ทุจริต 

 



 

ชื่อโครงการ/  
กิจกรรม 

งบ  
ประมาณ 

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ  

ผลการดำเนินงาน 

 
2. กิจกรรม
สื่อ 
ภาพยนตร์
สั้น  
รณรงค์การ
สร้าง สังคมไม่
ทนต่อ การ
ทุจริต 

-   
ด้านคุณภาพ  

1. สื่อภาพยนตร์สั้น 
สร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริต 
สามารถส่งเสริม คุณลักษณะ 
ของโรงเรียนสุจริต 
5  ประการ ได้ร้อยละ 90  
2. สามารถใช้สื่อต่อต้านการ 
ทุจริตไปใช้ในการเรียนการ 
สอน เพื่อปลูกฝังค่านิยมการ 
ต่อต้าน ทุจริตทุกรูปแบบ 
ร้อยละ 90  

ด้านปริมาณ  
1. สื่อภาพยนตร์สั้น 
สร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริต 
สามารถส่งเสริม คุณลักษณะ 
ของโรงเรียนสุจริต 
5  ประการ  
2. สามารถใช้สื่อต่อต้านการ 
ทุจริตไปใช้ในการเรียนการ 
สอน เพื่อปลูกฝังค่านิยมการ 
ต่อต้าน ทุจริตทุกรูปแบบ 

 
ด้านคุณภาพ  

1. สื่อภาพยนตร์สั้น
สร้างสรรค์ ต่อต้านการ
ทุจริต สามารถ ส่งเสริม
คุณลักษณะของโรงเรียน 
สุจริต 5 ประการ ได้ร้อย
ละ 90  
2. สามารถใช้สื่อต่อต้าน
การ ทุจริตไปใช้ในการ
เรียนการสอน  เพ่ือ
ปลูกฝังค่านิยมการ
ต่อต้าน ทุจริตทุกรูปแบบ 
ร้อยละ 90  

ด้านปริมาณ  
1. สื่อภาพยนตร์สั้น
สร้างสรรค์ ต่อต้านการ
ทุจริต สามารถ ส่งเสริม
คุณลักษณะของโรงเรียน 
สุจริต 5 ประการ  
2. สามารถใช้สื่อต่อต้าน
การ ทุจริตไปใช้ในการ
เรียนการสอน เพื่อ
ปลูกฝังค่านิยมการ
ต่อต้าน ทุจริตทุกรูปแบบ 

 
บูรณาเนื่องจาก ) 
สถานการณ์ไวรัส โค
วิด19 นักเรียน ไ ม่ ส 
า ม า ร ถ รวมกลุ่มได้
โดย ( นักเรียนรู้จัก
ผลิต สื่อ เช่นคลิปคำ
คม ต่อต้านการ
ทุจริต  การถอด
บทเรียน จาก สื่อวิดี 
โอในหลักสูตรต้าน 
ทุจริตได้สามารถ 
นำเสนอข้อมูล สื่อ 
ต่อต้านการทุจริต ได้ 
เกิด ค ว า ม ตระหนัก
และเป็น ประโยชน์ต่อ 
ตนเองและสังคม ได้ 

 
 
 
 



 
แบบนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทจุริตทุจรติศึกษา 

คำชี้แจง ให้ผู้นิเทศกำกบัติดตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ดังนี้  

ประเด็นการกำกับ
ติดตาม  

การดำเนินงาน  เอกสาร หลักฐานอ้างอิง / 

1 . การ
บริหาร
จัดการ
หลักสูตร
ต้าน 
ทุจริต
ศึกษา 

✔ 1.มีการวางแผนการน าหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้ (  

✔ 2.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด 
าเนินงาน (  

✔ 3.มีการประชุมชี้แจงแนวทางการด 
าเนินงาน (  

✔ 4.มีการด าเนินการน า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ (  

✔ 5.ตามผลภายในสถานศึกษามี
การนิเทศ ติด (  

✔ 6.มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง ( 

• แผนการด าเนนิงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

✔ ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ  

✔ รายงานการประชุม  

✔ รายงานผลการด าเนินงาน  

• อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



2 . แนว
ทางการนำ
หลักสูตรต้าน
ทุจริต ศึกษา
ไปใช ้

 1........................................ จัดเป็น
รายวิชาเพิ่มเติม ชัน้ (  

 2.......... บูรณาการกับกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชัน้ (  

 3. บูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนๆ (  
      
4................................................. 
จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชัน้ (   
  กิจกรรมแนะแนว  
  กิจกรรมนักเรียน ได้แก่  
• ลูกเสือ  
• เนตรนารี ยุวกาชาด /   
• ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
• ชุมนุม ชมรม /  
 •กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์   

• 5.จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตใน
สถานศึกษา  ชั้น 
..................................................  

✔ 6.อ่ืนๆ ระบุ ( 
บูรณาการกับวิชา
หน้าที่พลเมือง ม.1-ม.
6 

✔คำสั่งสถานศึกษา  

✔ ตารางสอน  

• แผนบูรณาการกับกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม  

• แผนบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้  

✔แผนการจัดการเรียนรู้  

• แผนการจัดกิจกรรม  

• แผนงานกิจกรรม/โครงการ/  
........................................................................................ 
…………………………………………………………………………  

✔ รายงานผลการจัดกิจกรรม  

• อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ประเด็นการก ากับ
ติดตาม  

การด าเนินงาน  เอกสาร หลักฐานอ้างอิง / 

3 . การจัด
กิจกรรม
การเรียนรู้ 
หลักสูตร
ต้านทุจริต
ศึกษาของ 
ครูผู้สอน 

✔1.ครูมีการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและ
แผนการจัดการเรียนรู้ก่อนสอนตาม ( ระดบัชัน้ที่สอน  

✔2.ครูมีการเตรียมสื่อประกอบการสอนและเครื่องมือ
วัดและประเมนิผลการเรียนรู้ (  

✔3.ครูมีการบูรณาการหลักสูตรต้านท ( ุจริตศึกษากับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม  

✔4.ครูมีการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น (  

✔5.ครูมีการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไป
จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

✔6. (ครูมีการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดเปน็
กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณา การกับวิถีชีวิตใน
สถานศึกษา  

✔7.ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่ก 
าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ (  
• 8.ครูน าผลการประเมนิมาใช้ในการสอน
ซ่อมเสริมหรือพัฒนาผู้เรียน ( 
 • 9.ครูมีการลงบันทึกผลหลงัสอน (ในแต่
ละแผนการจัดการเรียนรู้  

✔10.ครูมีการรายงานผลการประเมินผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและสรุปเปน็รายชั้น (  
 11.....................................................................
อ่ืนๆ ระบุ ( 

✔ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและ
แผนการจัดการ เรียนรู้  

✔ สื่อประกอบการสอน  

✔ เครื่องมือวัดและประเมินผล  

✔ แผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้  

• แนวการน าหลักสูตรต้านทุจรติ
ศึกษาไปจดัใน กิจกรรมเสริม
หลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิต
ใน สถานศึกษา  

• บันทึกหลังสอน  

✔ เอกสารบันทึกผลการประเมิน  

✔ รายงานผลการประเมนิผู้เรียน  

• อ่ืนๆ โปรดระบุ  
....................................................... 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมิน  
กิจกรรมต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้น  จำนวน ผลการประเมิน 

ดีมาก  ด ี พอใช้  ปรับปรุง 

100-90  89-70  69-60  59-0 

ภาคเรียนที่ 1  288  130  151  5  2 

ภาคเรียนที่ ๒  288  130  151  5  2 

รวม  576  260  302  10  4 

ร้อยละ  45.13  52.43  1.73  0.69 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
กิจกรรมต้านทุจริตศึกษาปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้น  จำนวน ผลการประเมิน 

ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 

3  2  1  0 

ภาคเรียนที่ 1  288  255 25  4  4 

ภาคเรียนที่ ๒  288  255 25 4  4 

รวม  576  410  50  8  8 

ร้อยละ  71.18  8.68  1.38  1.38 



การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
กิจกรรมต้านทุจริตศึกษาปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้น  จำนวน ผลการประเมิน 

ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 

3  2  1  0 

ภาคเรียนที่ 1  288  255  26  3  4 

ภาคเรียนที่ ๒  288  255  26  3  4 

รวม  576  410  52  6  8 

ร้อยละ  71.18  9.02 1.04  1.38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร   
คำชี้แจง ให้โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต โดยกรอกข้อมูลลงใน
แบบรายงาน ตามประเด็นที่กำหนด  
กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม  
1) โรงเรียนแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์
สุจริตให้สังคม  จำนวน 15 คน  
2) ชื่อกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม  

-สร้างความตระหนักค าคมต่อต้านการทุจริต  
-กิจกรรมถอดบทเรียนต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อสร้างสรรค์  

 (บูรณาการใช้สื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริต)  
3) แนวคิดเก่ียวกับการสร้างสื่อสร้างสรรค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม  
1. นักเรียนศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและชุมชน เพื่อมาเป็นข้อมูลในการผลิตสื่อ
สร้างความ ตระหนักค าคมต่อต้านการทุจริต  
๒. ครูและนักเรียนวิเคราะห์ สภาพปัญหาที่นักเรียนศึกษาเพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนและความ

เหมาะสม ของเนื้อหา เพ่ือศึกษาสื่อ วิดิโอ ภาพยนตร์สั้นที่มีอยู่ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและ
สามารถถอดบทเรียนจาก สื่อ วิดิโอ ภาพยนตร์สั้นได้  
3. นักเรียนสามารถถอดบทเรียนจากสื่อและตอบได้ว่าสอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต ในคุณธรรมข้อใดบ้างอย่างไร  
4. นักเรียนนำคลิปคำคมแบบถอดบทเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในห้องเรียน ในโรงเรียน ชุมชน
และสังคม ได้  

4) ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์  
1. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม  
3. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและออกแบบถอดบทเรียนเพื่อบูรณาการการใช้สื่อในการ
ส่งเสริมป้องกัน และพัฒนาตามคุณลักษณะของ โรงเรียนสุจริต  
5) โรงเรียนมีการประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์  
ระดับใดบ้าง 
 
  
 



🗹 โรงเรียน สพท. จังหวัด  

 

ภาค  
 สพฐ.  

 🗹 อ่ืน ๆ ชุมชนและครอบครัวของตนเอง  

   ลงชื่อ..................................................... ผู้รายงานข้อมูล   
(นายวชิรุณ  ภูกะเดา)  

  ตำแหน่ง ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต 

 
 
 

การจัดกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการเพ่ิมเติม มีดงันี้  

๑. กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย บุคลากร ครูนักเรียน ภายในโรงเรียน ยืนตรงเคารพธงชาติทุกวัน 
ในระหว่าง กิจกรรมหน้าเสาธง หรือเวลา ๐๘.๐๐ ทุกวัน ก่อนการดำเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ภายใน
โรงเรียน  
๒. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ บุคลากร ครูนักเรียน ภายในโรงเรียนสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวัน ใน
ระหว่าง กิจกรรมหน้าเสาธงหรือช่วงเวลาอ่ืนๆตามความเหมาะสม  
๓. กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาโรงเรียนสุจริต บุคลากร ครูนักเรียนภายในโรงเรียน มีการกล่าว
คำปฎิญญา โรงเรียนสุจริต ทุกวัน ในระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธง  
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอลูกเสือ เนตรนารี ชุมนุม จิตอาสา ผู้บำเพ็ญประโยชน์   
5. บูรณาร่วมกับกิจกรรมตามนโยบายสพฐ. เช่นโรงเรียนคณุธรรม กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
ห้องเรียนตามอัตลักษณ์โรงเรียนที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต และการ
จัดการเรียนการสอนบูรณา การหลักสูตรพอเพียงมีการถอดบทเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนได้   
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

ค าสั่งด าเนินงานโรงเรียนสจุริตปีการศึกษา  
 

2564     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
คำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ของโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ขอให้
คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อน
โครงการ“โรงเรียนสุจรติ” ดังนี ้
    1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
    2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสตัย์สุจรติระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
    3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจรติระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็น
รูปธรรมและมีความยั่งยืน 
ทั้งหมดนี้เพื่อธำรงชาตไิทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐติกาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำสั่งดำเนินงานโรงเรียนสุจริตปีการศึกษา 2565  

    

คำสั่งโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 

ที ่ 78 /2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565                

................................................................................................. 

  เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นไปตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

ขับเคลื่อนสู่โรงเรียน ตลอดจนการบริหารจัดการ การนิเทศติดตามโรงเรียนสุจริตให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันการ

ทุจริต สามารถเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน และขยายผลให้กับเครือข่ายโรงเรียนสุจริตของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา  จึง

ขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียน

สุจริต) ระดับสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้  

1.คณะกรรมการอำนวยการ 

  1.นายสุริยงค์   ทะแพงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

  2.นายสุนิจ  แก้วตาบรรเจิด รองผู้อำนวยการโรงเรีน  รองประธานกรรมการ 

  3.นายประพจน์   อุ่นวิเศษ ครู ค.ศ.3   กรรมการ 

  4.นางชุติมา   พร้อมวงศ์  ครู ค.ศ.3   กรรมการ 

  5.นางสมศรี   กุดนอก  ครู ค.ศ.3   กรรมการ 

  6.นางอุษณีย์   สุริยะเดช  ครู ค.ศ.3   กรรมการ 

  7.นางเย็นใจ  เคนทวาย  ครู ค.ศ.2   กรรมการ 

  8.นายวชิรุณ  ภูกะเดา  ครู ค.ศ.2  กรรมการและเลขานุการ 

  9.นางสาวสุภาณี   พรหมเชษฐา ครู ค.ศ.3  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้าที่ ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

2.คณะกรรมการดำเนินงาน 

  1.นายวชิรุณ  ภูกะเดา  ครู ค.ศ.2   ประธานกรรมการ 

  2.นายพรชัย    แก้วอัคฮาด ครู ค.ศ.3   รองประธานกรรมการ 

  3.นายสุทธวัฒน์  วันสุทธะ ครู ค.ศ.1   กรรมการ 

  4.นาขจรศักดิ์  คนกล้า  ครู ค.ศ.1   กรรมการ 

  5.นางสาวกษมล   ศรีเทพ  ครู ค.ศ.3   กรรมการ 

  6.นางประกาย   พรหมจันทรา ครู ค.ศ.3   กรรมการ 

  7.นางอังคราพร   สะตะ  ครู ค.ศ.3   กรรมการ 

  8.นายจิรพงษ์ เลิศลำหลาน ครู ค.ศ.3   กรรมการ 

  9.นางชนิสรา   พักตะไชย  ครู ค.ศ.2   กรรมการ 

  10.นางเย็นใจ   เคนทวาย ครู  ค.ศ.2    กรรมการ 

  11.นายสุทธิพงษ์  สนสุวรรณ์ ครู ค.ศ.2   กรรมการ 

12.นางปิยะวรรณ   คิดโสดา ครู ค.ศ.2   กรรมการ 

  13.นางสาวเพ็ญประภา  นาเคน ครู ค.ศ.2   กรรมการ 

  14.นายธรรมนูญ  พรหมดา ครู ค.ศ.2   กรรมการ 

  15.นายรักพงษ์    เวียงพรมมา ครู ค.ศ.1   กรรมการ 

  16.นายขจรศักดิ์   คนกล้า ครู ค.ศ.1   กรรมการ 

  17.นายสุทธวัฒน์   วันสุทธะ ครู ค.ศ.1   กรรมการ 

  18.นางสาวฉัตรวิตรา   ภูทองสุข ครู ค.ศ.1   กรรมการ 

  19.นางสาววรารัตน์   ก้อนธิงาม ครู ค.ศ.1   กรรมการ 

  20.นายกิจจา   บุพศิริ  ครู ค.ศ.1   กรรมการ 



  21.นางสาวณัฐนันท์   ธีรปรียวัฒน์  ครู ค.ศ.1   กรรมการ 

  22.นางสาวนาตยา   แก้วกัณหา ครู ค.ศ.1   กรรมการ 

  23.นางสาวเกษศิรา  หงส์ศรีทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  24.นายไชยยา  ศรีบุญเรือง พนักงานราชการ   กรรมการ 

  25.นางสาวอรกัญญา  สอนถึง พนักงานราชการ   กรรมการ 

  26.นายธนาวัฒน์   การะสุข ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

  27.นางสาวปรัธยาน์  โพธิ์สาราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 

  28.นางสาวกนกพร  ฐานทนดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 

  29.นางสาววิไลวรรณ  ดูมกลาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 

  30.นางสาวจินตนา  คะปัญญา นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 

  31.นางสาวศิลตา  เนตมหา นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 

  32.นางสาวขนิษฐา  จันทะคัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 

  33.นายจันทะคาด  อุ่นวิเศษ นักการภารโรง   กรรมการ 

  34.ชำนาญ  เจริญชัย  นักการภารโรง   กรรมการ 

  35.นางเทวี  ถูกธรรม  แม่บ้าน    กรรมการ 

  36.นายอรมรัตน์ ศรีพรงาม ครู ค.ศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

  37.นางสาวฉัตรวิตรา   ภูทองสุข ครู ค.ศ.1  กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ  

 หน้าที่  1.วางแผนพัฒนาโครงการการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2565 

  2.ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต”ให้เป็นไปตามแผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของโครงการ 

  3.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา วจิัยนวัตกรรมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 

  4.นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินโครงการ “โรงเรียนสุจริต” 

  5.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 



3.คณะกรรมการประเมินผล 

  1.นายพรชัย  แก้วอัคฮาด  ครู ค.ศ.3   ประธานกรรมการ 

  2.นางสาวเจนจิรา  พักตะไชย ครู ค.ศ.2   รองประธานกรรมการ 

  3.นายสุทธวัฒน์  วันสุทธะ ครู ค.ศ1    กรรมการ 

  4.นายธนาวัฒน์  การะสุข  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

  5.นายวชิรุณ  ภูกะเดา  ครู ค.ศ.2  กรรมการและเลขานุการ 

  6.นายขจรศักดิ์  คนกล้า  ครู ค.ศ.1  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร  รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานตามโครงการในครั้งต่อไปและ

รายงานผู้บริหารสถานศึกษา 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งในครั้งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิดผลดีต่อ

ทางราชการสูงสุด หากมีปัญหาให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยด่วน 

    

สั่ง ณ วันที่ 9 กันยายน 2565 

 

                      

      (นายสุริยงค์  ทะแพงพันธ์) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



ตารางสอนวิชา ต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

 
 
กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ส ร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม  

นักเรียนสามารถถอดบทเรียนต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อสร้างสรรค์ได้  
(บูรณาการใช้สื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริต) 

 

 

 

 



 

กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์
สุจริตให้สังคม  

 
 

นักเรียนร่วมสร้างความตระหนักด้วยสื่อคำคมต้านทุจริต 
(บูรณาการใช้สื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริต) 

 

 
    

 
 

การจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักสูตรพอเพียง  
นักเรียนถอดบทเรียนที่เกดิจากการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้  

     

  
 

โรงเรียนกดุเรอืค ำพิทยำคำร 

โรงเรียนกดุเรือค ำพิทยำคำร สพม.สกลนคร 

โรงเรีนนกดุเรือค ำพิทยำ

คำร 


